
 Zápisnica 

           z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 12. decembra 2016

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

                                          2.   Kontrola uznesení
 3.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2016 o financovaní 
základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 
zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na kalendárny rok 2017 

             4.   Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2017
                                           5.   Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia obce

6.   Hodnotiaca správa starostu obce o činnosti obce za rok 2016 a plán 
činnosti na rok 2017 
7. Plán kontrolných činností kontrolórky obce na rok 2017
8. Rôzne a diskusia
9. Záver

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhol  Máriu Janoškovú a Pavla Diju.  Do 
návrhovej komisie navrhol RNDr. Pavla Haboráka a Ing. Antona Blaščáka . Poslanci zvolili 
návrhovú komisiu a určili overovateľov zápisnice podľa návrhu starostu. Súčasne schválili aj 
program, ktorým sa zasadnutie riadilo. V pozvánke uvedený bod č. 7 – Návrh na schválenie 
zriadenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa ruší ako bezpredmetný.

K bodu 2

Starosta informoval poslancov s plnením uznesení zo 14.11.2016 

K bodu 3 

      Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, 
materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené
do siete škôl a školských zariadení SR na kalendárny rok 2017

 Poslancom bol mailom doručený návrh VZN aj s prílohou výpočtu financovania materskej školy, 
ŠKD, školskej jedálne a CVČ na rok 2017 podľa počtu žiakov ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. Po podaní
informácie k návrhu VZN a výpočtu normatívov originálnych kompetencií obce Mgr. 
Mišenčíkovou dal starosta o schválení návrhu VZN č. 4/2016 hlasovať.

      Návrh na uznesenie
      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení 



v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na 
kalendárny rok 2017.

      
Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák, Pavol Dija, Peter Berdis, Mgr. 
Pavol Polomský, Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 4

      Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce predniesla p. Šašalová. Návrh príjmov a výdavkov je vyrovnaný, zahŕňa 
splátky istiny a úrokov z úveru, dotáciu na rozbehnutie zdravotného strediska, o ktorú môžu 
nájomníci zdravotného strediska požiadať obec. Vedúca školskej jedálne požiadala o zakúpenie 
konvektomatu do školskej jedálne, opravu obkladu v kuchyni ŠJ, nákup chladničky. Starosta 
argumentoval, že menšie prevádzky stravovania konvektomaty nemajú.  Na počet varených jedál 
v jedálni je zamestnaných veľa pracovníčok. Starosta nie je proti zakúpeniu konvektomatu ale nech 
je to rentabilné. RNDr. Haborák navrhol jednu z pracovníčok zamestnať v rámci projektu ÚPSVaR 
a tým by sa náklady ušetrili. Do budúcna navrhuje kontrolórka obce vzhľadom na počet obedov 
zamestnať vedúcu ŠJ na 60 % úväzok.  V rámci financovania originálnych kompetencií ZŠ s MŠ 
požadovala  dotáciu 106 800.- € t.j.  8900 € mesačne a odchodné pre vedúcu ŠJ. Po jednaní starostu 
a riaditeľa školy sa dohodlo na financovaní dotáciou 105 000.- € t.j.  8750 €/mesačne a odchodné 
pre vedúcu ŠJ. V rámci stanoviska kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 kontrolórka 
odporúča návrh rozpočtu obce na rok 2017 schváliť a rozpočty na rok 2018 a 2019 zobrať na 
vedomie. Starosta informoval, že pracuje na podkladoch ku podaniu žiadosti o dotáciu na 
rekonštrukciu obecného úradu, ktorá by riešila úspory v rámci energetickej náročnosti budovy, 
výmenu elektroinštalácie, vykurovania budovy, zateplenia v hodnote cca 550 tis €. 

 
      Návrh na uznesenie:
       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2017,  berie na vedomie rozpočet na rok 

2018 a 2019  a berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2017.

Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák, Pavol Dija, Peter Berdis, Mgr. 
Pavol Polomský, Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––

K bodu 5

     Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia obce č. 3/2016

     Informáciu o návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2016 podala p. Šašalová. Rieši úpravu rozpočtu 
v príjmovej časti prijatých dotácii na prenesený výkon ZŠ s MŠ, príjmy z predaja pozemkov na IBV
a vo výdavkovej časti čerpanie dotácií z ÚPSVaR  na projekty v rámci zamestnávania 
znevýhodnených občanov a náklady na úpravu priestorov denného stacionára.

    Návrh na uznesenie:
      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2016



Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák, Pavol Dija, Peter Berdis, Mgr. 
Pavol Polomský, Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––

      K     bodu 6 
 
     Hodnotiaca správa starostu obce o činnosti obce za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017 

Starosta obce v rámci svoje správy o činnosti obce za rok 2016 označil končiaci sa rok za jemne 
šetriaci. Obec mala dobre nastavené financovanie, ukončila sa výstavba a odovzdala sa do užívania 
budova zdravotného strediska. Vo vlastnej réžii obec zrekonštruovala obecné priestory na denný 
stacionár, ktorého prevádzka začne 9.1.2017.  Kapacita zariadenia pre rok 2017 je 25 klientov, toho 
častu je pre 12 klientov schválené ich umiestnenie a evidovaných 21 žiadostí celkom. Vedúcou 
zariadenia bude Mgr. Katarína Haboráková, obec zamestná 3 opatrovateľky. V tomto roku začali 
práce na výstavbe nového nájomného bytového domu v areáli ZŠ. Plánované dokončenie výstavby 
je na december 2017. Obec predala 5 pozemkov obce, z príjmu boli uhradené staršie záväzky obce. 
V roku 2017 bude hlavnou akciou obnova budovy obecného úradu, dokončenie výstavby nového 
nájomného bytového domu. Plánuje sa údržba Domu nádeje v rámci finančných možností obce 
a oprava hlavného kríža na cintoríne. Na pavilónoch základnej školy bude potrebné riešiť el. 
rozvody, vykurovanie a taktiež havarijný stav strechy na 1. pavilóne. Podľa záujmu zo strany 
občanov obce sa rozšíri denný stacionár o ďalšie dve miestnosti. V roku 2017 končí volebné 
obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ, obec vypíše a zverejní podmienky novej voľby, vedúca ŠJ odchádza do 
dôchodku. 

K     bodu 7

Plán kontrolných činností kontrolórky obce na rok 2017

Kontrolórka obce predložila poslancom svoj návrh Plánu kontrolných činností na 1. polrok 2017.  
Zamerá sa na kontrolu mzdovej agendy a personalistiky obce, kontrolu dodržiavania 
rozpočtovníctva a výkazníctva za rok 2016, kontrolu plnia uznesení prijatých v roku 2016, 
dodržiavanie odpisového plánu majetku obce.

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolných činností kontrolórky obce na 1. polrok 2017.

 Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák, Pavol Dija, Peter Berdis, Mgr. 
Pavol Polomský, Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––

K     bodu 8

Rôzne a diskusia 

Kontrolórka obce informovala poslancov so skutočnosťou, že zapisovateľky nemajú povinnosť 
zúčastňovať sa zasadnutí OcZ, je potrebné v rámci Zásad odmeňovania upraviť odmenu za účasť na
zasadnutiach Ocz pre pracovníčky obce. Na návrh poslancov budú Zásady odmeňovania doplnené 



dodatkom č. 2, kde bude uvedená odmena vo výške 20,- € pre zapisovateľku,  pracovníčky obce  za 
účasť na zasadnutiach OcZ. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné  zastupiteľstvo 

Schvaľuje  dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov v obci Šarišské Dravce.

 Za hlasovali: Mgr. Angelovič, Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák, Pavol Dija, Peter Berdis, Mgr. 
Pavol Polomský, Mária Janošková
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––

     Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák, starosta obce  v. r.

Overovatelia zápisnice:

 Mária Janošková    v.r.

 Pavol Dija          v.r.


